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 الباب الثالث
 طريقة البحث

ذلك أمر مهّم يف البحث، و حتصل بطرق و الة اجلمع البيانات بيانات البحث 
 46تنبغي على الباحثة أن يوازن أي طريقة و الة اجلمع ادلستعملة  حازما يف البحث.

للحصول علوى ادلعلومات احلقائق و حتقيق األىداف و أغراض البحث تستعمل الباحثة 
 طريقة:

 البحث نوع . أ
حتّلل صدق ألن أرادت الباحثة  الكيفية  إّن نوع ىذا البحث الكيفي
وأّما صفة ىذا البحث اجلامعي فهو .  "الرمحة" االختبئرات يف ادلذكلرات التدريبية

واألىداف من ىذه الصفة ىي  (Deskriptif-kualitatif)حبث وصفّي حتليلّي 
 لتصوير ادلظاىر الواقعية أو لتعريف األشياء اليت تتعّلق بادلظاىر.

 مجتمع البحث وعينته . ب
 رلتمع البحث .1

 47ىو مجيع األفرد أو األشخاص ادلستخدمة لىتعميم حصول البحث.
الذين يتعّلمون اللغة العربية يف  التالميذويتكّون رلتمع البحث من مجيع 

 احلادي عشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية بئر العلوم سيدوارجو. الفصل 
 عينة البحث .2

 48ىي جزء من رلتمع البحث أو بعض منو وتكون نائبة عنو.
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ألهنا الميكن عليها ان تتصل مجيعا من 

                                                           
 . يرتجم من: 46

 Ine Amirman Yousda, dan Zainal Arifin, Penelitian dan Statistik Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1993), hal 39 

 ;031hal     )6112Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek:من يرتحم . 74

( Jakarta, Rineke Cipta   
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رلتمع البحث، لذلك أخذت الباحثة يف ىذا البحث العينة القصدية 
(Purposive Sampling،)  استخدمت الباحثة ىذا التكنيك لسبب من

األسباب منها بسبب ضّيع الوقت وادلبالغ وكذلك ذلدف اخلاص. وأما العينة  
بادلدرسة  IPS احلادي غشر ىذا البحث ىي مجيع الطالبة يف الفصل  يف 

 الثانوية اإلسالمية بئرالعلوم سيدوارجو.
 بيانات و مصادرىا  . 3

( إّن البيانات اليت تصدد الباحثة مجعها و اعدادىا تتكّون من أربع أمور  1
 كاتايل: 

 رات يف ادلذكرات التدريبية "الرمحة"ابيانات عن بنود أسئلة االختب -
 يف ادلذكرات التدريبية "الرمحة"ات بار ئلة االختبيانات عن إجابة أس -
 رمحة"بيانات عن نتيجة التالميذ يف ادلذكرات التدريبية "ال -
 ( فمصادرىا :2
رئيس ادلدرسة دلعرفة موضوع البحث عموما كان دقائق الشحص اليت   -

 كانت يف ادلدرسة.
التالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية بئر العلوم  -

 سيدوارجو.  
 طريقة جمع البيانات  . ج

بطريقتني، مها طريقة الوثائق و التجربة. طريقة الوثائق ىي  جتمع البيانات
طريقة للبحث عن األشياء كادلكتوبات، ادللحوظات، ادلصّنفات، اجملاّلت، نتائج 

تستعمل الباحثة ىذه الطريقة ألخذ البيانات عن ثالثة  49التعليم، وغري ذلك.
رات التدريبية "الرمحة"، أمور ىي، أّوال: البيانات عن بنود أسئلة االختبئر يف ادلذكّ 
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ألهّنا تعترب صلبا دلوضوع البحث اليت حتّلل الباحثة صدقها. ثانيا: البيانات عن 
إجابة أسئلة االختبئرات يف ادلذّكرات التدريبية "الرمحة" ألّن الباحثة تقوم بتحليل 
إجابة الطاّلب بطريقة ىذه اإلجابة الصحيحة. وذلك بعد حتليل تلك االجابة 

حيتها و توفيقها باالسئلة ادلفروضة. و ثالثا عن ضواب  وضع اسئلة مدى صال
االختبارات، الّن صدق زلتوى االختبارات عن طريقة مواقفة االسئلة بادلنهج أو 

 ضواب  وضع االسئلة. 
أّما طريقة التجربة فتستخدم الخد البيانات عن إجابة الطاّلب على 

 رمحة".االختبارات يف ادلذّكرات التدريبية " ال
 ىناك طريقة متعددة جلمع البيانات يف ىذا البحث العلمي منها:

 طريقة مجع الوثائق (1
طريق مجع الوثائق ىي طريقة للبحث عن األشياء كادلكتوبات، 
 50ادللحوظات، ادلصّنفات، اجملاّلت، نتائج التعليم، وغري ذلك.

تستعمل الباحثة ىذه الطريقة ىي حلصول وثيقة من الوثائق يف 
تتعّلق مبوضوع كتابة ىذا  رسة الثانوية يئر العلوم سيدوارجو اليتادلد

، ادلذكرات التدريبيةالطلبة يف اختبارات البحث اجلامعي، مثل: نتائج 
 ، اذليكل اإلداري، وغري ذلك.ادلدرسةخلفية 

 البحثبنود  . د
اعتمادا على طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث 

، (التجربة)دليل  التجربةاجلامعي، فالبنود يف ىذا البحث ىو ثالثة بناديد، وىي: 
ومجع الوثائق )دليل مجع الوثائق(. وترّتب الباحثة البناديد تفصيليا ودقيقيا لكي 

 كن حتليلها.تكون األشياء الظاىرة متخّلصة منها ومي
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 طريقة تحليل البيانات . ه
ادلقصودة ىنا ىي البيانات عن إجابة الطاّلب على االختبارات يف  البيانات

ادلذكرات التدريبية "الرمحة"، وذلك بعد حتويلها إىل االؤقام يف اجلدول، فتحّللها 
الباحثة بعض الرموز ادلتعّلقة بقياس صدق االختبارات، حيث من صدق زلتويو، 

 بنائو، جتريبو، وبنود أسئلتو، ىي: 
 صدق احملتوى (1

صدق احملتوى من اختبار احلاصل الدراسة ىي الصدق الذي حترز بعد أن 
حيّللو أو يصكل أو ميتنحو إىل احملتوى ادلوجودة يف نظر الباحثة احملتوى 

 االختبار نفسو كى احملتوى الئف لكّل ماّدة الدراسة اجمليب احملتبني.
اى اجلرة من  لعّل صدق احملتوى متظر إىل نوعني مها : االّول منهاج التدريس

منهاج التدريس ادلقررة، و الثاين بإجياد البحث احلدىل اجملع الصفوة و 
استعملت الباحثة الصدق احملتوى بدالة بني مادة االختبار حنو مادة منهاج 

 51التدريس ادلكتوبة مبدرسة الثانوية بئر العلوم عما كتب يف منهاج التدريس.
 صدق ادلرتاكب  (2

فكرة رلال العلم الذي ستجّرب اختباره. ىذا يدّل صدق ادلرتاكب على 
الصدق يدّل على تعريف ىل ألّفت تلك االختبارت مناسبة بافكرة اجملال 

إذا ألّفنا اختبارات يف مهارة القراءة، فعلى  كما يف الثال:52اليت ستجّرب؟،
بنود تلك االختبار تدّل على الكفاءة يف مهارة القراءة أيضا، و إذا قد دّلت 

ئلة االختبارات على مناسبو يف كفاءة مهارة القراءة فيقال لتلك بنود اس

                                                           
 : . يرتجم من 51

Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan , Edisi revisi, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2012), hal 82 
 . يرتجم من:  52

Burhan Nurgiantoro, Penilaian dalam pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 2011), 

10 



30 
 

االختبارت صدق ادلرتاكب. كلمة ادلناسبة ىنا يدّل على أنشطة النفس أو 
  السلوكية يف عدد ادلستوى يف اجملال ادلعريف. 

 صدق بنود األسئلة (3
حتليل صدق بنود األسئلة ىو حتليل إجابة الطاّلب على بنود االسئلة 

بار ادلتجرّبة. فيمكن تلك إجابة الختبار صحيحا أو سلطأ. فكانت االخت
تلك اإلجابة على كّل البنود ماّدة التحليل دلعيار مستوى صدق بنود 

 االختبار. 
بعدد  اإذا كان نتائج البند متساوي دق العايليقال ىنا " لبند األسئلة الص

و لتحليل صدق بنود األسئلة فيمكن استخدام ىذا . 53" الشاملة  النتائج
 الرمز: 

 pbi =       

  
 √ 

 
 

 البيان: 
=  pbi   معامل العالقة ادلسلسلة 
= MP   الصحيحمعّدل نتيجة ادلستجيب  

=  Mt معّدل عدد النتائج 

=   St مقياس االحنراف من حّصة عدد النتائج 

=    p عدد ادلستجيب الصحيح 
 عدد ادلستجبني     

q = خصة ادلستجيب ادلخطأ 
يدّل على وجود معامل العالقة  1،0إىل + 1،0-فدار معامل العالقة بني 

بورىان مت وقدّ يدّل على عدم معامل العالقة.  1،0إىل1،0-التاّمة. أّما 
 54كما يلى :ادلعامل العالقة  ادلقياس من  نووغينطر
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 جّدا عال=   1،00إىل 0،800معامل  
 عال=   0،799إىل  0،60معامل  
 كفاية=   0،599إىل 0،400معامل 
 منخفض=   0،399إىل 0،200معامل 
 جّدا منخفض=   0،199إىل  0،00معامل 
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